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INFORMACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT  
 
El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves 
possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir-
ho. (Resolució: ENS/1891/2012, de 23 d’agost d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la 

formació professional inicial) 
 
Consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i les expectatives professionals de les 
persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, 
que millor s’adaptin al seu perfil i interessos i conclou amb l’elaboració i el lliurament a la persona interessada 
de l’informe d’assessorament personalitzat. 
 
L’informe d’assessorament emès en el servei d’assessorament en la formació professional del sistema 
educatiu és requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels 
aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. 
 
El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel 
preu públic de 60,00 € 
 
Si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places del centre, l’ordre d’admissió es realitzarà 
d’acord amb el número de sol·licitud que cada curs sorteja el Departament d’Ensenyament per regular 
l’admissió en els ensenyaments de l’ESO. 
 
 
 
Formes de pagament (Podeu triar una de les tres opcions possibles) 

 
• Pagament amb targeta o llibreta de “la Caixa” o de qualsevol altra entitat als caixers automàtics de “La 

Caixa”. Cal que inseriu la targeta o llibreta, escolliu la tecla “lector de codi de barres” del menú principal, situeu 
aquest imprès amb el codi de barres encarat al lector i seguiu les instruccions de pagament. Aquesta operació 
està exempta de comissió. 

 
 Si NO és possible la lectura del codi de barres, aneu seguint, per ordre, les passes següents: Altres 

operacions / Pagaments / Pagaments sense codi de barres / Col·legi i matrícules. Arribats en aquest punt podeu 
triar dues opcions: 
— Amb el codi de l’entitat / introduir el codi de l’entitat (0721641) / i seguiu les instruccions de pagament. 
— Amb la numeració del codi de barres / introduir el número / i seguiu les instruccions de pagament. 

 
• Pagament on-line per la Línia Oberta de “La Caixa”, si sou client de “La Caixa”. Entreu al web 

www.caixabank.cat, introduïu les claus personals, i aneu seguint, per odre, les passes següents: Comptes / 
Transferències i traspassos / Pagaments sense conèixer el número de compte destinació / A tercers / Nou 
pagament / Introduir el codi d’entitat (0721641) / i seguiu les instruccions de pagament. 

 

 Pagament on-line via web de Caixabank, www.caixabank.cat, tant si sou client de “La Caixa” com si no 
ho sou. Només cal tenir una targeta de qualsevol entitat bancària (nacional o estrangera). Aquesta 
operació està exempta de comissió.  
Podeu accedir-hi mitjançant el següent enllaç: 
 https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90VPA003  
 
Si no us funciona aquest enllaç, podeu accedir-hi amb les següents passes: 
— Entreu al web www.caixabank.cat, 
— Aneu a Serveis (a la part de baix de la pàgina, al centre) i aneu seguint, per ordre, les passes següents: 

Donatius i pagaments / Pagaments / Fer un pagament / Pagaments a Tercers. A Entitat : introduïu el codi 
de l’entitat (0721641) i, a partir d’aquí, aneu introduint les dades que se us demana. 
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